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چکیــده | شــهرهای مکــه و مدینــه از قــرن شــانزدهم میــادی توجــه شرق شناســان را بــه خــود جلــب کردند، 
اساســاً بــه ایــن دلیــل کــه جایــگاه پیدایــش اســام بودنــد و کمتــر همچــون موجــودات شــهری شــرقی، همانند 
ــرای شرق شناســان  ــن دو شــهر ب ــه ای اســتانبول و قاهــره شــناخته می شــدند. بااین حــال، از آنجــا کــه ورود ب
قدغــن بــود، شــناخت پژوهشــگران از آنهــا کمتــر از طریــق بازدیــد و بیشــتر بــر پایــۀ مقابلــۀ منابــع عربــی و 
فارســی حاصــل می شــد و در نتیجــه بــه جهت گیــری ایــن منابــع ابتدایــی وابســته بــود. هنگامــی کــه برخــی 
ســیاحان موفــق بــه بازدیــد از ایــن شــهرها شــدند، عاقه شــان متمرکــز بــه عبادتگاه هــا باقــی مانــد. لــذا تاریــخ 
و مکان نــگاری )توپوگرافــی( عبادتگاه هــا بــا جزئیــات تشــریح شــد، ولــی ســازمان شــهری و تاریــخ اجتماعــی 

ایــن دو شــهر کمتــر مــورد مداقــه قــرار گرفــت.
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مقدمه | شـهرهای مکـه و مدینه بـرای شرق شناسـان مکان هایی 
کمابیـش اسـطوره ای بودنـد که به پیدایش اسـام مربوط می شـدند، 
به ویـژه اینکـه اقامـت غیرمسـلمانان در آنهـا ممنـوع بود. باایـن وجود 
از قـرن شـانزدهم بـه بعـد، سـیاحان اروپایـی موفـق شـدند اطاعات 
مکان نگارانـه )توپوگرافیـک( در موردشـان گـردآوری کننـد، خـواه بـا 
رفتـن بـه آنجـا و خـواه بـا جمـع آوری توصیفـات اماکـن مقـدس بـه 
زبان های عربی و فارسـی. روشـن اسـت که این توصیفات می توانسـت 
روایـی باشـد، امـا بازنمایی هـای تصویـری ای نیـز بـود کـه بـه برخی 
عالمـان اجازه می داد مناظری از این شـهرها »ترسـیم کنند«. حصول 
ایـن دانسـتنی ها بـا گـردآوری و درک متـون جغرافیایی بـه زبان های 
عربـی و فارسـی همراه بود. سـرانجام عکاسـی به اصـاح و تکمیل این 

تصاویر یاری رسـاند.
در مقالـۀ حاضـر قصد داریم بـر روی مراحل این رویکـرد جغرافیایی و 

تاریخـی تأکید کنیم.

نخستین تماس ها )قرون شانزدهم تا هجدهم(
نخسـتین سـیاح غربـی کـه از مدینـه عبـور کـرد، »لودوویکـو دی 
وارتِمـا«1 )1470-1517م.( بـود. او کـه زادۀ ایتالیـا بـود، در 1503 در 
دمشـق به سـر می بـرد. از آنجـا بـا کاروانی زیارتـی عازم شـد، نهایتاً به 
عدن رسـید و سـپس سـوار بر کشـتی شـد تا به هندوسـتان برود. در 
حین همین سـفر، در مه 1503 وارد مدینه شـد؛ سـفری که شرح آن 
را پـس از بازگشـت به رم در سـال 1510 منتشـر کـرد. بدین ترتیب او 
چندیـن صفحه را (Teyssier, 2004, 57-72) به توصیف مسـجد محل 
دفن پیامبر اسـام ]ص[ و صحابۀ ایشـان اختصاص داده است. مسجد، 
بنایـی چهارگـوش توصیـف شـده کـه وزنش را بیـش از 400 سـتون 
تحمـل می کنـد. مرقد پیامبر و صحابه شـان در بنای مربعی شـکلی در 
جنب مسـجد واقع شـده اسـت. گراووری کـه به همـراه توصیف آمده 
برجـی کامـًا تخیلی را نشـان می دهـد )تصویـر 1(. در مـورد مکه، او 
شـمار خانوارهـای شـهر را بـه 600 تخمیـن می زنـد، ]می گویـد که[ 
خانه هایش خوب سـاخته شـده اند و شـهر فاقد بارو اسـت. او کوه های 
پیرامـون شـهر را توصیـف می کنـد، ولـی از فقر منابع طبیعـی آن نیز 
سـخن می گویـد. کعبه و چهـار رواق پیرامونـش را وصف کـرده، آن را 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Medina and Mecca among the Orientalists (16th-19th century)
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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بـه برجی مربع شـکل تشـبیه می کنـد. همچنین چـاه زمـزم را وصف 
می کنـد. روشـن اسـت که ایـن توصیفـی ناقـص، تقریبی و سـطحی 

اسـت، ولی مسـلماً از کنجـکاوی در مـورد این اماکن حکایـت دارد.
وقتـی متـون جغرافیایـی جهـان عـرب در طی قـرن هفدهـم در اروپا 
شـناخته شـدند، بدیهی اسـت که مدینه توجـه زیادی بـه خود جلب 
کـرد. بدین ترتیـب، »بارتلمـی ِدربولو«2 در اثرش موسـوم به »کتابخانۀ 
شـرقی« بـه سـال 1697، شـرحی طوالنـی به مدینـه اختصـاص داد. 
او در آنجـا ایـن شـهر را نخسـتین پایتخـت اسـام معرفی کرد، اسـم 
پیشـین آن، یثرب، را ذکر نمود و خاطرنشـان کرد که این شـهر محل 
دفـن پیامبـر و نیز خلفای نخسـتین اسـت. همچنیـن ]می گوید که[ 
ایـن مقبـره بـه نـام روضـه )»بـاغ«( خوانـده می شـود. او به بازسـازی 
مسـجد در زمـان خافـت ولیـد بـن عبدالملـک اشـاره می کنـد و 
سـپس تاریخچـه ای از شـهر تـا زمان سـلطان سـلیم عثمانـی، که به 
خادم الحرمیـن )»خدمتگـزار دو مرقـد«( ملقـب شـد، ارائـه می دهـد 

.(d’Herbelot, 1697, 570-571)
در مـورد مکه، او شـرح مشـبعی به شـهر اختصـاص می دهد. موقعیت 
جغرافیایـی آن را ارائـه می کنـد و می افزایـد: »آنچـه ایـن شـهر را 
پرآوازه تریـن شـهر دنیا سـاخته، والدت محمد ]ص[ اسـت و عبادتگاه 
کعبـه )...( که اغلب ازسـوی مسـلمین، بیت اهلل به معنـی »خانۀ خدا« 
خوانـده می شـود و همچنیـن چـاه معجزه آسـای زمزم اسـت«. مؤلف 
سـپس در ابتـدای توضیحـات تاریخـی اش می نویسـد: »بـا آنکـه این 
شـهر درنـزد مسـلمین بـه حـد اعا سـتایش شـده، ایـن امر مانـع از 
آن نشـده کـه در خـال طغیان هـای مختلفی که در میانشـان صورت 
گرفتـه، بارهـا دسـتخوش محاصره، غارت و حریق شـده باشـد«. او در 
ادامـه بـه ارائۀ تاریخ سیاسـی شـهر می پـردازد. بـا این حسـاب تقریباً 
بـه موقعیـت کلی محل پرداخته نشـده اسـت. فقط می گویـد: »چون 
سـرزمین مکه تنها از سـنگ و شن پوشیده شـده، هیچ میوه ای در آن 

.(ibid, 568-570) »حاصـل نمی آیـد
نخسـتین تذکره هـای پیغمبـر اسـام کـه در سـدۀ هجدهـم در اروپا 

منتشـر شـدند نیـز، بـه مکان نـگاری محـل دفن پیغمبـر می پـردازد. 
بدین ترتیـب، »جـان َگنی یِـر«3 )متوفـی 1740م.(، در زندگی نامـه ای 
کـه از پیامبـر اسـام نوشـت (Gagnier, 1732, 304-309)، موقعیـت 
مقبـرۀ پیامبـر را بـه نسـبت موقعیـت قبـور دو خلیفـۀ اول مشـخص 
می کنـد. او بـرای ایـن کار از منابـع عربـی ازجملـه آثـار وقایع نـگاری 
ابوالفـدا (ibid) کـه منتشـر و به التین ترجمه شـده بود اسـتفاده کرد. 
  (De la Roque, 1718, 301-302) 4»در همـان هنـگام، »ژان دوالروک
توصیف ابوالفدا از عربسـتان را به زبان فرانسـوی منتشر کرد که در آن 

شـرحی بـه مکان نـگاری مدینـه و مکـه اختصاص یافته اسـت.
در همیـن عصر، نخسـتین تصویـر از مکـه در اروپا به چاپ رسـید. در 
 (Garcia, 2011, 85-101) 5»1738، مؤلف انگلیسـی »جـوزف پیتـس
 A aithfull account of the religion and manners of« در لنـدن
the Mahometans« را بـه چاپ رسـاند. این داسـتان کـه در قالب آن 
زیـارت 1680 خـود را بازگـو می کنـد، در واقـع ماجرای ماحی اسـت 
کـه در مدیترانـه بـه اسـارت گرفتـه می شـود، بـه اسـام می گـرود و 
زیارتـی به جـا مـی آورد که شـرح دقیـق آن در ایـن اثر ارائه می شـود. 
عاوه بـر ایـن، توصیفـی از مرقـد و بناهـای اصلـی به دسـت می دهد. 
روشـن اسـت که موقعیت ها نسـبی اند، ولی کلیۀ بناهای فرعی مقبره 

را می تـوان در آن بازشـناخت.
برنهـارد فیشـر فـون  بعـد در 1721، »یوهـان  حـدود بیست سـال 
ارالش«6 )1656-1723م.( (Grabar, 2001, 268-274) در ویـن کتابی 
بـا عنـوان »طرحی بـرای تاریـخ معمـاری از خال تصاویـر چند بنای 
مهـم دنیـای باسـتان و ملـل بیگانه« منتشـر کـرد. نام مدینـه و مکه 
هـم در ایـن اثـر ذکـر شـده اسـت. مکـه به شـکل دیـد پرنـده تصویر 
شـده، یعنـی با چشـم اندازی کـه طراحـان اروپایـی از قرن شـانزدهم 
توسـعه دادنـد. شـرح تصاویـر توسـط مؤلـف گاهـی حـاوی اشـتباه 
اسـت، ولـی اسـتفاده از یـک الگـو را نشـان می دهـد. تصویـر در ایـن 
اثـر گویـای آن اسـت کـه بـر پایـۀ الگویـی واقع گرایانـه ولـی احتماالً 
کلی تـر، ابداعـات خیالـی صـورت گرفته اسـت. در درجۀ اول مسـاجد 
جلـب توجـه می کننـد و اطـراف سـاختمان کـه خـود شـهر مدینـه 
بایـد در آنجـا باشـد خیالـی اسـت. نگارنـده توضیـح می دهـد کـه از 
طراحی هـای متعلـق به »ُکنت فون هولِنبرگ ِد برانشـوایگ«7، سـفیر 
بریتانیـا در ویـن، بهـره بـرده اسـت. او آنهـا را از یـک مهنـدس عـرب 
کـه ازسـوی عثمانیـان به مکه و مدینه گسـیل شـده بود خریـده بود. 
منشـأ ایـن تصاویـر درواقـع نگاره هایـی اسـت کـه از زائران مسـلمان 
بـه دستشـان رسـیده بـود. شـاهد ایـن مدعـا نقاشـی ای از عبادتـگاه 
اسـت کـه قبله نمایـی را تزئیـن کـرده اسـت. مـا چهـار نسـخه از این 
اثر شـگفت انگیز می شناسـیم که یکـی در دوبلین نگهداری می شـود، 
دیگری در ونیز اسـت، سـومی در وین محفوظ اسـت و آخری در قاهره 
 .(Porter, 2012, 66; O’Kane, 2012, 266-267) نگهـداری می شـود
دوتـای نخسـت بـه 1738 برمی گـردد و قدمـت آخری 1738 اسـت. 
دو نقاشـی، دیـدی سـه محوری )آگزونومتریـک( از عبادتـگاه مکـه 
ارائـه می دهنـد. نـام خالقـش »البـارون المختـرع« )بـارون مختـرع( 

تصویر1. تصویری خیالی از مقبرۀ حضرت محمد ]ص[ مطابق ترسیم لودوویکو 
 .Tessier, 2004 :دی وارتِما، مأخذ
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اسـت کـه احتماالً اسـمی ارمنـی باشـد. او از عاقـه اش بـه جغرافیا و 
ستاره شناسـی صحبـت می کنـد و می گویـد در 1733 بـه وزیر اعظم، 
علـی پاشـا، رسـاله ای در جغرافیـا اهـدا کرده اسـت. سـپس سـفارش 
سـاخت قبله نمایـی را گرفـت و آن را در 1738 بـه پایـان رسـاند. در 
اینجـا می توانیـم از تأثیـر نقشـه نگاری اروپایی یا الاقل مناظر شـهری 
اطمینـان داشـته باشـیم، اما این ارمنـی یقیناً پا به مدینـه و به طریق 
اوال مکه نگذاشـته اسـت. پس منبع الهامش چه می توانسـته باشـد؟8 
یک خطا نشـان می دهـد که او از تصویر دیگـری از عبادتگاه در کتابی 
دیگـر اسـتفاده کـرده اسـت: »فتوح الحرمین« )نوشـته شـده در 911 
 .(Porter, 2012, 46-47)ه.ق./1505-1506 م.( اثـر ُمحیی الدیـن الری
ایـن کتـاب کـه یک شـمایل نگاری واقعـی از اماکـن مقدس همـراه با 
رشـته ای از 17 یـا 18 تصویـر ارائـه می دهـد، برای سـلطان مظفر ابن 
محمودشـاه و به زبان فارسـی تحریر شده اسـت. اثر، توصیفی شاعرانه 
از شـهرهای مقـدس مکـه و مدینه و نیز آداب زیارت اسـت. شـمار باال 
و قدمـت دست نوشـته ها ]حاکـی از محبوبیـت اثر اسـت[ که چندتای 
آنها در مکه رونویسـی شـده اسـت )تصویـر 2، کتابخانۀ ملی فرانسـه، 

.)42r دست نوشـته های فارسـی 237، نسـخۀ
نقـاش از به کارگیـری رنگ هـای متعـدد مضایقـه نکـرده و ایـن اثری 
موجـدار )رنـگ بـه رنگ شـونده( به تصویر می بخشـد. کـف صحن را 
خال خال هایـی پوشـانده که بـر رویش به وضوح عناصر شـمایل نگاری 
تمایـز داده می شـود. مـا اینجـا کامـًا بـا فنون نقاشـی دستنوشـته ها 
مواجه هسـتیم. شباهت نسـخه های پراکنده در کتابخانه ها استفاده از 

شـابلون را بـه ذهن متبـادر می کند.
منظـره رو به سـوی جنـوب دارد. مـا چندیـن نـوع چشـم انداز داریم و 
همین طـور اشـیائی کـه در بلنـدی دیـده می شـوند. چشـم انداز کلی، 
چشـم اندازی پلکانـی اسـت، یعنـی اشـیای پاییـن تصویـر بـه ناظـر 
نزدیک ترنـد و هرچـه در تصویـر باالتـر می رویـم، بیشـتر از آن دور 
می شـویم. مناره هـا و مقبـرۀ پیامبـر در بلنـدی نمایش داده شـده اند، 
درحالی کـه رواق هـای شـرق و غـرب بـه بیـرون پیشـروی دارنـد. این 
رواق هـا چندیـن در دارنـد، حـال  آنکـه در داالن هـای طاقـدار، چـراغ 
سـقفی هسـت. ایـن رواق هـا بـه شـکِل دوبخشی شـده یـا روی هـم 
نهاده شـده کشـیده شـده اند کـه از نظـر معمـاری خطاسـت، ولی این 
اصـل گرافیکی در اینجا اسـتفاده شـده تا هر دو نمـای رواق را نمایش 
دهـد. نـوار فوقانـی، نمـای بیرونـی را نشـان می دهـد کـه بـاالی آن 
کنگـره دار اسـت و نـوار تحتانـی نمای مشـرف به صحـن را به نمایش 
می گـذارد. مـا در اینجا خطایی که در بازنمایی صحن مشـاهده شـد و 
آن را توسـط رواق داخلِی دوبخش شـده نشـان می داد، دوباره مشاهده 
می کنیـم. رواق شـمالی دری بی نـام دارد، درحالی کـه سـایر رواق هـا 
حـاوی عناصـر نوشـته دار هسـتند. رواق غربـی سـه عنصـر را نشـان 
می دهـد: باب الجبرئیـل، باب النسـاء و شـّباک الجبرئیل. رواق جنوبـی 
رو بـه محـراب عثمـان دارد، ولـی بـر روی رواق شـرقی فقـط می توان 
نـام باب السـام را خوانـد و ایـن دری اسـت کـه بازدید از مسـجد را از 
آن آغـاز می کردنـد. چندیـن بنـای فرعـی بـر مبنای اصل پرسـپکتیو 

کاوالیـر در صحـن بازنمایـی شـده اند: گنـج )قبه الخزینـه(، گنبد زیت 
)قبه الزیـت( کـه مطابق سـنت، در آن یکـی از قرآن های عثمـان و نیز 
درخـت نخـل )نخلـه(، یا درخـت علی ]ع[ یا بـاغ فاطمـه ]س[ در آن 

می شـد. نگهداری 
در خـود مسـجد هـم مقبـرۀ فاطمـه ]س[ )حجـرۀ فاطمـۀ زهـرا( 
مشـخص شده اسـت: پس از آتش سوزی سـال 1481م.، در سال 888 
ه.ق./1483-1484 م. تعمیـرات سـاختمانی آغاز شـد کـه در حین آن 
مقبرۀ ناشناسـی کشـف و به فاطمه نسبت داده شـد. در سمت راست، 
بـاغ )روضـه( را داریـم: ایـن در واقـع فاصلۀ بیـن منبر و مقبـره ای که 
مطابق سـنت، پیغمبر دوسـت داشـت در آنجا باشـد، نشـان می دهد. 
در زیـر داالن هـای طاقـدار رواق کـه بـه نمازخانـه محله الَمکِبریـن راه 
دارد )و معنـی و کاربـرد ایـن مـکان بـر ما مجهـول اسـت( و در داخل 
ایـن تـاالر، منبـر را از کنـار و دو محـراب می بینیـم. به هنـگام مرمـت 
سـال 888 ه.ق.، محـراب پیغمبـر )محراب النبـی( درون سـازۀ دیگری 
گنجانـده شـد و محـراب تـازه )محراب الجدیـد( یـا محراب سـلیمان 
)محراب السـلیمانیه( در سـال 957 ه.ق./1550-1551 م. سـاخته شد. 
سـرانجام مـا به عنوان عنصـر غالب، مقبـرۀ پیامبر )قبه الرسـول اهلل( را 
داریـم. در سـال 889ه.ق./1484م.، »قایتبـای«9 قبه ای سـاخت که در 
سـال 946ه.ق./1536 م. با صفحه های مسـی پوشـانده شـد. نقاش به 
قصـد ایجـاد حس کروی بـودن گنبـد، نورگیـری ازریخت افتـاده را در 

سـقف وارد کرده اسـت.

تصویر 2. نمایی از مدینه در فتوح الحرمین. مأخذ: کتابخانۀ ملی فرانسه، دست نوشته های 
.42 r فارسی 237، نسخۀ
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مدینهومکهنزدشرقشناسان 

ایـن تصویـر که به منظـور نمایش عناصـر »پنهان« در داخل مسـجد 
مدینـه سـاخته شـده، در واقع خاسـتگاه تصاویـر دارای پرسـپکتیوی 
اسـت کـه بـه دسـت طراحانی آشـنا بـه فنـون طراحـی اروپایـی، در 
اسـتانبول یـا سـایر باد اسـامی صـورت گرفت. تنهـا کاری کـه این 
طراحـان بایـد می کردنـد این بـود که سـاختمان هایی را کـه دوبعدی 
می دیدنـد »برجسـته« سـازند و به آنها عمق ببخشـد. گـواه این مدعا 
روایـت »کارسـِتن نیبـور«10 اسـت که در اثرش موسـوم بـه »توصیف 
عربسـتان«، تصاویری از دو شـهر مقدس ارائه داده اسـت. او در ابتدای 
بازنمایـی مکـه توضیـح می دهـد: »بـا اینکه مسـلمین به مسـیحیان 
رخصـت عزیمـت بـه مکـه را نمی دهند، امـکان توصیف کعبه شـان را 
از ایشـان دریـغ نمی کننـد. کعبـه را بـه بیگانـگان نشـان می دهنـد و 
تمام مراسـمی را که شریعتشـان برای زوّرار مقرر کرده، برایشـان شرح 
می دهنـد. مـن در قاهـره از روی کتابـی عربـی، طرحـی از کعبـه را از 
رو کشـیدم و سـپس آن را برپایـۀ روایت هـای آشـنایانم کـه از جده به 
مکـه می رفتند یـا اغلب این مسـیر را طی کرده بودنـد، تکمیل کردم. 
نهایتـاً آن را چنانکـه در تصویـر شـمارۀ 21 پیداسـت، بـر مبنـای اثـر 
نقاشـی تـرک که هشـت سـال در مکه بـوده و از راه فـروش طرح های 
کعبـه به زائریـن امرار معـاش می کرده، کامـل کردم. تمـام خانه هایی 
کـه در تصویـِر ایـن نقـاش در پیرامـون عبادتـگاه به چشـم می خورد 
حـذف کـردم« (Niebürh, 1779, II, 227). به هنـگام ترسـیم مدینـه 
)تصویـر 3( می افزایـد: »طبـق طـرح یک عـرب، که از رویَش کشـیدم 
و در تصویـر شـمارۀ 22 قـرار دادم، بنای بـاالی مقبرۀ محمد و خلفای 
نخسـتین، برخـاف کعبه در میـان قرار ندارد، بلکه در کنج مسـجدی 
بـزرگ اسـت. در نسـخۀ اصـل، بـر روی نرده سـه شـیار زریـن بود که 
طراح با رسمشـان می خواسـت نشـان دهد که سـاختمان سـه مقبره 

.(ibid, II, 242) »دربـر دارد

ایـن مؤیـد آن اسـت نقاشـانی در عصـر عثمانـی در مکـه بوده انـد که 
بـرای زائـران تصویر می کشـیدند تا به عنـوان »یـادگاری« ببرند و نیز 
نشـان می دهـد که طراحـی مانند کارسـتن نیبور، می توانسـته به طور 
کامل از آنها الهام بگیرد تا سـپس آنها را با رعایت پرسـپکتیو بکشـد. 
از طـرف دیگـر، آخرین نکتۀ نیبور در مورد سـه خـط طایی که مقابر 
مدینـه را نشـان می دادنـد، ثابـت می کنـد او تصویری سـنتی را پیش 
چشـم داشـته، از نوع آنهایی کـه »دالیل الخیـرات« را مصور می کردند 

)تصویر 4(.
در  )1740-1807م.(  دوهسـون«11  ُمرّجـح  »ایگناتیـوس  سـرانجام، 
سـال های 1787-1790م.، »چشـم انداز کلـی امپراتـوری عثمانـی« را 
در دو مجلـد در پاریـس منتشـر کـرد. جلـد دوم ایـن اثـر، نمایـی از 
مدینـه و نمایـی از مکه را نشـان می دهد. یقیناً در اینجـا هم عبادتگاه 
در مرکـز تصویـر نهاده شـده، ولی واقعیت های شـهری نیز نشـان داده 

شـده اند.

رویکرد تاریخی و مکان نگارانۀ شهر )سده های نوزدهم 
و بیستم(

در سـدۀ نوزدهم، سهولت مسـافرت برای بسیاری از اکتشافگران غربی 
امـکان زیارت و بازدید از مدینـه را فراهم کرد.

»دومینگـو بادیـا ای لِبلیـش«12 تحت نام »علـی بِی«، زیارتی در سـال 
1807م. انجام داد و شـرحش را در 1814م. منتشـر کرد. او نخسـتین 
اروپایـی بـود کـه توصیـف دقیقـی از پان هـای مکـه و نیـز کعبـه به 
دسـت داد (Bey, 1993, II, 74-104). علی رغـم میلـش نتوانسـت از 

مدینـه بازدیـد کنـد و از طریق ینبوع و سـوئز بازگشـت.
از کسـانی کـه توصیفاتی از خـود به جا نهاده اند، نخسـتین آنها »ژان-

لویـی بورکهـارت«13 )1784-1817م.( بـود کـه بـا جـازدن خـود بـه 
عنـوان زائـر در سـال 1812م. از مکـه و نیـز از مدینـه بازدیـد به عمل 
او  بدین ترتیـب   .(Burckhardt, 1829, 102-170, 321-361) آورد 
وصفـی باریک بینانـه از مکـه، محله هایـش و نیـز کعبـه از خـود به جا 
نهـاد. بـرای مثـال، اسـامی درهایی کـه »االزرقی« بـه ابـواب داده بود 
را بـا نام هایـی کـه خود می شـناخت مقایسـه کـرد. سـرانجام ترجمۀ 
گزیده هایـی از کتـاب » االخبـار مکـه« اثـر االزرقـی را بـه دسـت داد. 
سـپس حـدود چهل صفحـه به مدینـه اختصـاص داد، به همـراه پان 
و نیـز تاریخچـه ای که از »السـمهودی« )متوفـی 1533/911( ترجمه 

کرد.
-1821( برتـون«14  فرانسـیس  »ریچـارد  نوزدهـم،  قـرن  میانـۀ  در 

1890م.( کـه در ماه هـای ژوئیـه و اوت 1853، بـه مـدت شـش هفته 
در مدینـه مانـد، در 1855 نخسـتین توصیف دقیق و تاریخی شـهر را 
ارائـه داد. او فصلـی را به وصف مسـجد و مقبرۀ پیامبر، فصل دیگری را 
بـه تاریخ بنای مسـجد و نهایتـاً فصلی را به خود مدینـه اختصاص داد 
(Burton, 1893, I. 304-342, 343-375, 376-397). مؤلـف کتابـش را 
بـا این هدف نگاشـت کـه مطالعه ای جامع از شـهر مقـدس ارائه دهد. 
بایـد توجه داشـت کـه او برای شـمه های تاریخـی، به همان انـدازه به 

 .Niebürh, 1779  :تصویر 3. نمایی از مدینه مطابق ترسیم کارسِتن نیبور. مأخذ
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تحقیقـات شـرقی زمانۀ خـود تکیه کرده اسـت که به منابـع عربی ای 
کـه می شـناخته اسـت. با این حسـاب از آنجایـی که موفق بـه بازدید 
از مقبـره پیامبـر نشـد، آن را براسـاس وصـف »ابـن جبیـر« توصیـف 
کـرد. در حـدود صدصفحه ای که بـه زیارت مکه اختصاص داده اسـت 
(ibid, II, 159-259 & 294-326)، عمدتـاً مناسـک و اماکـن زیارتـی 
را وصـف می کنـد، بی آنکـه بـه تاریـخ مکان نگارانـۀ زیارتـگاه بپـردازد. 
ریچارد برتون در اینجا شـمه ای مردم شـناختی ارائـه می دهد. فقط در 
ضمیمـۀ کتاب اسـت کـه توصیف طویل بورکهـارت را تکـرار می کند.

به موازات این شـناخت معاصر از شـهر، شـناختی تاریخی تر از آن نیز 
بـه مدد انتشـار آثـار جغرافیدانان عرب گسـترش یافـت. بدین ترتیب، 
»فردینانـد ووسـِتنِفلد« در 1873 مطالعـۀ موشـکافانه ای از جغرافیای 
فیزیکـی و قبیلـه ای مدینه، بر پایۀ آثار »البکـری«، »یاقوت حموی« و 
»السـمهودی« به دسـت داد (Wüstenfeld, 1873). توصیفات دیگری 
هـم از مؤلفـان عـرب دربـارۀ مکان نـگاری شـهرهای مقـدس منتشـر 
 15(Ibn Rusteh, 1892, 24-78) »شـدند، همچون توصیف »ابن ُرسـته

.(Ibn Jubayr, 1907) »یـا روایت »ابـن جبیـر
سـرانجام از سـال 1880 نخستین عکس ها از شهرهای مقدس منتشر 
شـد (El Hag, 2005). اولیـن کلیشـه ها را مهندسـی مصـری بـه نـام 
»محمدصادق بِی« )1822-1902( به دست داد که در 1880 از کعبه 
عکس برداری کرد. چندسـال بعد، »کریستیان سـنوک هورخرونیه«16 
)1857-1936( کـه هلنـدی بـود، زیـارت انجـام داد و چندماهـی در 
مکـه اقامـت داشـت. او در آنجـا بـا عـکاس عـرب، عبدالغفـار، ماقات 
کـرد کـه عکس هایـی بـه او داد. او همچنین عکس هـای محمدصادق 
بِـی را هـم گرفـت. سـنوک هورخرونیـه بـه محض بازگشـت بـه اروپا 
در 1888، اثـرش موسـوم بـه »Bilderatlas zu Mekka« را منتشـر 
کـرد کـه نخسـتین آلبوم عکسـی اسـت که کامـًا به مکـه اختصاص 
داشـت. بدین صورت انتشـار آثار وقایع نـگاران، مورخـان، جغرافی دانان 
و جهانگـردان عـرب، این امکان را به تدریج در قرن بیسـتم فراهم کرد 
کـه تاریـخ مکان نگارانۀ دو شـهر بهتر شـناخته شـود. ما سـه نمونه از 

ایـن رویکردهـا در دسـت داریـم: یک جمع بنـدی عالی دربـارۀ زیارت 
مکـه و سـپس مطالعۀ دو پـان دست نوشـته از دو عبادتگاه.

»موریـس گودفوا-دومومبیـن«17 )1862-1954( کـه عرب شناسـی 
فرانسـوی بـود، در 1823 مطالعـه ای جامع دربارۀ زیارت منتشـر کرد. 
او در اولیـن بخـش کتـاب، توصیـف دقیقـی از کعبـه، تاریخ باسـتانی 
آورده  به جـا  آنجـا  در  کـه  مراسـمی  و  آداب  آن،  قرون وسـطایی  و 
می شـود )نمـاز، زیارت، غسـل(، سـایر بناهـای فرعی )قبۀ زمـزم، قبۀ 
ابـن عبـاس، مقـام ابراهیم، ِحجـر، باب بنی صیبـا و غیـره( و درنهایت 
تاریـخ مسـجدالحرام، سـاخت رواق هـا، ابـواب و مناره هـا به دسـت داد 

.(Gaudefroy-Demombynes, 1923, 27-154)
در  قدیمـی  »پـان«  چندیـن  خـاص،  به طـور  کعبـه  مـورد  در 
مطالعه شـان  کـه  شـده اند  حفـظ  قرون وسـطایی  دست نوشـته های 
می توانـد اطاعاتـی راجـع بـه تاریـخ عبادتـگاه به دسـت دهـد. برای 
نمونـه، فقیـه ایرانـی »ابن القـاس« )قـرن 4 ه.ق./قـرن 10 م.( کـه اهل 
آمـل بـوده، رسـاله ای در بـاب شـاخص های قبله یابی نوشـته اسـت. او 
 (Ducène, 2003 ) در ایـن اثـر کعبـه را توصیف می کند کـه پـان آن
)تصویـر 5( در دستنوشـته ای قـرن هجدهمی در لندن محفوظ اسـت 

.(London, British Library, Add. 13315)
دربارۀ مدینه، وجود پانی قدیمی از مسـجد مدینه در دستنوشـته ای 
ناشناس که در پاریس )کتابخانۀ ملی، Ms ar. 6565( نگهداری می شود 
و قدمتـش بیـن 1329/729 و 1423/826 اسـت، بـه باستان شـناس 
فرانسـوی »ژان سـوواژه«18 اجـازه داد تحقیـق تاریخـی دقیقـی بـه 
 .(Sauvaget, 1947, 34-35& pl. II.) دهـد  اختصـاص  بنـا  سـاخت 
سـرانجام، اخیراً »هری مانت«19 پژوهشـی دربارۀ ظهور فضای قدسـی 

.(Munt, 2014) در شـهر مدینه منتشـر کرده اسـت

ژان-شارل دوِسن

تصویر 4. مقبره های پیامبر، محمدالجزولی، دالیل الخیرات.
BMVR of Marseilles, Rare and Precious Fonds Ms. 1634, f. 54r :مأخذ

تصویر 5. طرح کعبه مطابق ترسیم ابن القاس.
London, British Library, Add. 13315 :مأخذ
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مدینهومکهنزدشرقشناسان 

نتیجه گیری
ایـن خاصـۀ تاریخـی به خوبـی نشـان می دهـد کـه مکـه و مدینـه 
به خاطـر اهمیـت مذهبی شـان، کنجـکاوی علمـی شرق شناسـان را، 
فارغ از دشـواری دسترسـی بدان هـا، برانگیخته اند. درواقـع روایت های 
قدیمـی اروپاییانی که از این شـهرها گذشـته اند کم شـمار اسـت، ولی 
جملگـی بیانگر اراده ای بـرای توصیف عینی عبادتگاه هاسـت. در مورد 
تصاویر، باید دانسـت که الگویشـان در درجۀ اول تصاویر »مسـلمانان« 

نحوۀ ارجاع به این مقاله
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بـوده اسـت. در قـرن نوزدهـم، دسترسـی مسـتقیم بـه منابـع عربـی 
میسـر شـد کـه امـکان حصـول رویکـردی عالمانه بـه تاریخ دو شـهر 
را فراهـم سـاخت؛ امـری کـه بـا شـناخت بهتـری از اماکـن بـه لطف 
مکان نگاری هـای واقعـی و نیـز ظهـور نخسـتین پان هـا از دو شـهر 
همـراه شـد. بااین وجود، مشـخصۀ تاریخ نـگاری این دو شـهر تمرکز بر 
عبادتگاه هاسـت و توسـعۀ شـهری آنها را به شـکل فرعی و با تکیه  بر 

ویژگـی جغرافیایـی و انسانی شـان بررسـی می کند.
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